Lần cập nhật mới nhất: 06/04/2019

Giới thiệu về Công ty H2 Technology
Công ty TNHH H2 Technology là một startup chuyên phát triển các sản phẩm
dựa trên những ý tưởng mới và sáng tạo, kết hợp với những công nghệ thông
minh. Hiện H2 Technology đang tập trung vào lĩnh vực giáo dục online.
Trong lĩnh vực giáo dục, sản phẩm đầu tiên của công ty là Gia sư Toeic
(http://giasutoeic.com). Gia sư TOEIC hiện là chương trình luyện thi TOEIC
online số 1 hiện nay, giúp các bạn sinh viên và người đi làm học và luyện thi
TOEIC online một cách hiệu quả, tiện lợi và thú vị.
H2 Technology được sáng lập bởi Peter Hưng (http://peterhung.org), người
trước đó đã phát triển LeeRit (http://leerit.com), một website học từ vựng tiếng
Anh được nhiều bạn yêu thích.
Đọc thêm về H2 Technology ở đây: http://giasutoeic.com/about/

Hiện tại, Công ty đang tìm kiếm những bạn phù hợp cho các vị trí part-time /
freelance sau đây:

1. Web / Mobile Designer (Part-time, Freelance)
Mô tả công việc:
● Thiết kế giao diện (UI/UX) cho các ứng dụng di động / Web của công ty
để giúp hàng nghìn bạn có trải nghiệm học ngày càng thú vị và hài lòng
hơn.
○ Sản phẩm chính của công ty hiện nay là Gia sư TOEIC, Chương
trình học & luyện thi TOEIC hàng đầu hiện nay.
● Hỗ trợ thiết kế hình ảnh cho các bài viết, bài PR, bài quảng cáo của
công ty.

Yêu cầu công việc:
● Giàu tính sáng tạo và có con mắt thẩm mỹ. Yêu thích việc tạo ra những
hình ảnh đẹp, với nhiều tính nghệ thuật.
● Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm thiết kế giao diện cho ứng dụng di động /
Web.
● Có kinh nghiệm trong việc thiết kế, chỉnh sửa hình ảnh. Sử dụng thành
thạo các chương trình chỉnh sửa hình ảnh như Photoshop.

Đãi ngộ:
● Môi trường mang đến cho bạn nhiều cơ hội để sử dụng và phát triển
khả năng thiết kế hình ảnh và phát huy sự sáng tạo, bay bổng của mình
với thiết kế.
● Môi trường làm việc năng động, thoải mái với đồng nghiệp thân thiện và
sáng tạo.
● Có nhiều cơ hội để cải thiện vốn tiếng Anh (do công ty rất mạnh về
mảng ngoại ngữ)
● Lương: cạnh tranh, thỏa thuận.
○ Lương được offer dựa vào năng lực và kinh nghiệm, được đánh
giá thông qua quá trình phỏng vấn.

Ứng tuyển:
● Gửi CV của bạn đến team@giasutoeic.com
● Trong email, bạn ghi rõ vì sao bạn nghĩ bạn phù hợp với vị trí này.
Bạn có thể tìm hiểu thêm về tầm nhìn của công ty cũng như các vị trí đang
tuyển bằng cách truy cập các link sau:
● Tầm nhìn của công ty: https://giasutoeic.com/about/
● Các vị trí đang tuyển: https://giasutoeic.com/jobs/

2. Front-end Developer - Lập trình Front-end (Part-time,
Freelance)
Mô tả công việc:
● Tham gia phát triển giao diện Web & Mobile cho các sản phẩm về giáo
dục của công ty như Gia sư TOEIC (http://giasutoeic.com) - chương
trình học & luyện thi TOEIC trực tuyến hàng đầu hiện nay
● Đóng góp ý tưởng, thảo luận và phát triển các ý tưởng sản phẩm mới
● Hỗ trợ giải quyết các yêu cầu của người dùng

Yêu cầu công việc:
● Nắm vững và có ít nhất 2 năm kinh nghiệm với các công nghệ front-end
nền tảng: CSS & Javascript.
● Có khả năng cắt file Photoshop với một số yếu tộ động, animation, dựa
trên việc sử dụng các công nghệ front-end mới và các thư viện liên
quan.
● Yêu thích lập trình front-end. Có khả năng nhìn nhận cái đẹp là một lợi
thế.

Đãi ngộ:
● Môi trường startup thuận lợi để bạn nhanh chóng phát triển các kĩ năng
lập trình cũng như khả năng tư duy, giúp bạn trở thành một developer
toàn diện và có khả năng giải quyết vấn đề tốt.
● Bạn sẽ được học về cách suy nghĩ và quy trình phát triển một sản
phẩm đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.
● Môi trường làm việc thoải mái, sáng tạo với đồng nghiệp thân thiện.
● Có nhiều cơ hội để cải thiện vốn tiếng Anh (do công ty rất mạnh về
mảng ngoại ngữ)
● Lương: cạnh tranh, thỏa thuận.
○ Lương được offer dựa vào năng lực và kinh nghiệm, được đánh
giá thông qua quá trình phỏng vấn.

Ứng tuyển:
● Gửi CV của bạn đến team@giasutoeic.com
● Trong email, bạn ghi rõ vì sao bạn nghĩ bạn phù hợp với vị trí này.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về tầm nhìn của công ty cũng như các vị trí đang
tuyển bằng cách truy cập các link sau:
● Tầm nhìn của công ty: https://giasutoeic.com/about/
● Các vị trí đang tuyển: https://giasutoeic.com/jobs/

3. Nghiên cứu về mảng giáo dục (Part-time, Freelance)
Mô tả công việc:
● Tìm hiểu, nghiên cứu về các đề tài được giao liên quan đến giáo dục
(như các phương pháp dạy / học hiệu quả, cách & công cụ tự học tiếng
Anh hiệu quả, giáo dục trẻ em, tâm lý học giáo dục, ...)
● Dựa trên các kiến thức đã nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất những thay
đổi và cải thiện cho các sản phẩm về giáo dục của công ty

Yêu cầu công việc:
● Có khả năng nghiên cứu, tìm kiếm, tổng hợp kiến thức về các đề tài
được giao (giáo dục, tâm lý, ...)
○ Có khả năng tự học, tự tìm hiểu các kiến thức mới
○ Có khả năng tư duy & tổng hợp kiến thức tốt
● Có khả năng viết và diễn đạt ý tưởng rõ ràng, rành mạch.
● Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh nhuần nhuyễn
● Yêu thích việc tìm hiểu các kiến thức mới, đặc biệt là về các lĩnh vực
giáo dục

Đãi ngộ:
● Môi trường làm việc năng động, thoải mái với đồng nghiệp thân thiện và
sáng tạo.
● Có nhiều cơ hội để cải thiện vốn tiếng Anh (do công ty rất mạnh về
mảng ngoại ngữ)
● Lương: cạnh tranh, thỏa thuận (Thông tin tham khảo: mức lương
full-time cho vị trí này: 7 - 12 triệu)
○ Lương được offer dựa vào năng lực và kinh nghiệm, được đánh
giá thông qua quá trình phỏng vấn.

Ứng tuyển:
● Gửi CV của bạn đến team@giasutoeic.com
● Trong email, bạn ghi rõ vì sao bạn nghĩ bạn phù hợp với vị trí này.
Bạn có thể tìm hiểu thêm về tầm nhìn của công ty cũng như các vị trí đang
tuyển bằng cách truy cập các link sau:
● Tầm nhìn của công ty: https://giasutoeic.com/about/
● Các vị trí đang tuyển: https://giasutoeic.com/jobs/

